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  ) مسؤول ةاستاد زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نويسند (دكتر تقي پورنامداريان

  )گاه فردوسي مشهددانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانش(سميرا بامشكي  

 

  يرّطهاي مشترك مثنوي و منطق ال داستانةمقايس
  گرابا رويكرد روايت شناسيِ ساخت

  

  چكيده

ـنايي و  آثار تعليمي مشابه مانند مثنوي مقايسه با در» مثنوي معنوي« در  داستان پردازي  هاي س
 . برجسته اسـت    معاصر نيز  ةي در دور   و حّت   جايگاهي منحصر به فرد و كامالً متمايز دارد        ارعّط

 خود مولوي نيست و ريشه در آثار پيشين خـود           ةهاي مثنوي ساخته و پرداخت    بسياري از داستان  
     خذ مهمĤـتان   . ار است ير عّط  منطق الّط  ، آن دارد كه يكي از م هاي مثنـوي و  نوع ارتبـاط ميـان داس

ـتن             » فزون متنيت « ير از مقولة  منطق الّط  ـيش   (Bاست و منظور از آن هر ارتباطي است كـه م ب
ـتان      . كند  ل مي متص) پيش متن  (Aرا به متن     )متن هاي مـشترك ميـان     در اين مقاله سـاختار داس

ه مي كنيم   با يكديگر مقايس  گرا  استفاده از روش روايت شناسي ساخت     با  ير را   مثنوي و منطق الّط   
ـ      توج،هاي اين دو اثرتا با نشان دادن شباهتها و تفاوت     ـتان پ دازي ره و ذوق مثنـوي بـه هنـر داس

ـتان پـرداز         ةاستفاد به دست آمده اين است كه        نتيجة. روشن شود  ي مثنـوي از شـگردهاي داس
ير هاي منطق الّطبه داستانمثنوي نسبت هاي ير است و واقع گشتار داستانبسيار بيشتر از منطق الّط    

  .گشتاري غير مستقيم و پيچيده است
 .يرق الّطروايت شناسي ساختگرا، مثنوي، مولوي، منط: ها كليدواژه
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مهمقد  

 ، استيمخاطبان عاد به يات تعليمي به منظور القاء تعاليم اخالقي، عرفاني و حكمي گويي در ادب    داستان
            بـر   وجود در مثنـوي      اين  با ؛يت برخوردار است  به همين دليل اين مقوله در اين گونه آثار از مرتبة دوم اهم

 داستان پردازي و شگردهاي آن بـسيار مـورد    خودِار عّطخالف آثار عرفاني پيشين خود مانند آثار سنايي و       
فرض اين ييدأُتاي   بر .ه قرار گرفته است   توج ـ          كه ،هي ت دارد  داستان پردازي براي مولوي في نفسه بسيار اهمي

، مقايـسة ميـان    )55 :1364 ،پورنامداريان(شينيانش برتري داردو ذوق هنري مولوي در داستان پردازي بر پي   
ـ    پيش از خود كه در حكم مĤخذ مثنوي هستند         آثارمثنوي و   مشترك  هاي  داستان ات و نـشان دادن      بـراي اثب

ـتانهاي مـشترك       ، مـي بايـست    طبيعي است كه اين مقايسه    .  ضروري است  چگونگي اين برتري    ميـان داس
دانيم بـسياري از    همان طور كه مي   .  متفاوت يك داستان مشترك معلوم گردد      روايت ةصورت بگيرد تا نحو   

ـته و بـسياري از آنهـا                 بلكه ، خود مولوي نيست   ةُستانهاي مثنوي ساخت  دا   در آثار پيش از خـود وجـود داش
ـيش در           البّت. هاي ژرفي در تاريخ و ناخودآگاه جمعي بشر دارند        ريشه ه مولوي تنها به نقل داستانهايي كه از پ
-ني خود چيزهايي از آن را بر مي       ه به اهداف عرفا    بلكه با توج   ،پردازدت شفاهي يا كتبي بوده است نمي      سّن

زيرا . آورد را پديد مي و معناهاي روايي جديد بازگوييِ داستاني از پيش حكايت شدههاي تازةو شكل زيندگ
 . آن معنايي نو مي دهدلسفي دارد و با بازآفريني شاعرانة    هاي فرهنگي و ف   تيك روايت ريشه در اسطوره، سّن     

كه با وجود آن كه مثنـوي اثـري اسـت كـه در               ن اين مطلب است   شدروشن  در  مقايسه  ت انجام اين    اهمي 
ات عرفاني و تعليمي مي گنجد     ادبي، داستان پردازي دارد كه نه تنها پيشينيان ةها و ابتكاراتي در زمين    ا نوآوري  ام 

ـين بـا مقايـسه   .  بلكه در داستان پردازي جديد نيز تازه و منحصر به فـرد اسـت  ،او از آن بي بهره اند       همچن
ارائه و يـا   شيوه اي برايتوان به اين پرسش مهم پاسخ داد كه چه برخي از داستانهاي مثنوي با مأخذ آن مي    

 به ايـن  ؟ از سوي مولوي انتخاب شده است و اين انتخاب چه تفاوتي را به وجود مي آورد              هاروايت داستان 
  . ق بخشيده استود را تحّق هدفهاي عرفاني خشتوان فهميد كه مولوي چگونه در داستانهايوسيله مي

ار و مثنوي معنوي به عنـوان نمونـه انتخـاب           رِ عّط ميان منطق الطي  هاي مشترك    داستان ،براي اين مقايسه  
منـابع و   رِ او براي اين مقايسه انتخاب شده انـد؟        ار و منطق الطي   ا چرا در ميان آثار عرفاني، عّط      ام. شده است 

. انـد بـسيار زيـاد اسـت    ي هستند چنانكه استاد فروزانفر نـشان داده وثناي م بر  پيش متن  مثابةمĤخذي كه به    
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ـنايي  ،  وحيداسرار الّت : برخي از اين منابع عبارتند از      ـ    ديوان س  كـشف المحجـوب  ار، ، آثـار نظـامي، آثـار عّط
ـ        دهالفـرج بعـد الـّش     ،  فردوس الحكمه ،  جوامع الحكايات عوفي  هجويري،   ان ، االمتـاع و المؤانـسه از ابوحي
با در نظر داشتن اين نكته ... .  و عيون االخبار، تفسير ابوالفتوح، تفاسير قرآن مانند بقات ابن سعدطتوحيدي، 

هاي مثنوي است، مبناي مقايـسه در ايـن كـار روايتهـاي             امبرده شده به عنوان مĤخذ داستان     كه تمامي منابع ن   
ـتن هـم وزن           ه اين انتخاب اين     ليشرط اصلي و او   . ير است مشترك مثنوي با منطق الّط     است كـه ايـن دو م

 دو داستاني   ت دارد كه مقايسه    اين نكته به اين دليل اهمي      ). هر دو بر وزن فاعالتن، فاعالتن، فاعلن       (هستند  
كه يكي به نثر و ديگري به نظم باشد يا وزنهاي عروضي آنها با يكديگر متفاوت باشد در تعريف ويژگيهاي 

 به ديگر سخن، اين دو متن داراي شرايط .هاي روايي دو اثر  ايز سبك ژانر مفيد خواهد بود نه در تشخيص تم       
دو در يـك وزن    از جمله اينكـه هـر دو شـعر روايـي هـستند و هـر       -و ابزار روايتگري يكسان مي باشند     

در ميان  .ين گونه قدرت هر راوي در روايتگريِ يك داستان مشترك بسيار بيشتر نمود مي يابد بد و-هستند
ار بر وزن مثنوي معنوي است و االهي نامه و ر و مصيبت نامه عّطهاي منطق الطي فقط مثنوي  ،شدهآثار نامبرده   

ـ  ما به دليل شهرت و محبوبي     اّ.  نيست اسرار نامه بر اين وزن     هـاي  ر در ميـان سـاير مثنوي  ت مثنويِ منطق الطي
با ايـن    .نوي معنوي انتخاب شد    با مث  ةثير پذيري بيشتر مولوي از آن، اين اثر براي مقايس         تأار و همچنين    عّط

 ،ر يك متن پيشين نـدارد     بايست به ياد داشته باشد كه روايت مولوي تنها ريشه د          وجود خواننده همواره مي   
هـر  . هاي او شده است   ع در روايت  هاي بسياري است و همين عامل، سبب تفاوت و تنو          پيش متن  بلكه داراي 

ثير پـذيري  ه در ميان تمامي منابع ذكر شده تأ      ك  به طوري  ؛يستپذيري از اين متنها يكسان ن      ثيرچند ميزان تأ  
ـ ،ار بسيار بيشتر استمولوي از آثار عّط   ار از نظـر زمـاني بـه مولـوي      اين امر شايد به اين دليل باشد كه عّط

  .تر استنزديك

  ارتباط متون با يكديگرانواع 

ختارگرا ماننـد   ساختارگرا و پـسا   هاي ديگر موضوعي قابل بحث ميان منتقدان سـا        ارتباط يك متن با متن    
ته اين موضوع، موضـوعي جديـد در   الب. ژوليا كريستوا، روالن بارت، ميكائيل ريفاتر و ژرار ژنت بوده است       

هـاي راجـع بـه      نقد قـرن بيـستم ريـشة آن را در بحث          ا در    ام ، بلكه ريشه در گذشته دارد     ،قرن بيست نيست  
ژراژ ژنت يكي از . توان يافت ژنت مي» تِچند متني«كريستوا و ژوليا  »يتِبينامتّن«از ميخائيل باختين، » گفتگو«
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هـاي برجـسته در نقـد روايـت      او يكي از چهـره . گذار ادبي معاصر در فرانسه است  ثير ترين منتقدان تأ   مهم
به معناي نـسخة خطـي و يـا دسـت     (او  Palimpsestsكتاب  .  است ات ادبي تاريخ شناسانه، ساختارگرايي و  

. ، صرفاً به موضوع ارتباط ميان متون مي پردازد)ي كه نوشتة روي آن پاك شده و دوباره نوشته باشند  ا    نوشته
ست از آنچه كه يكبار به دليل نبودن يك          ا موضوع اين مطالعه عبارت   «: شود  اين كتاب با اين جمله آغاز مي      

ـئن      ژنت در ابتدا راجع به نامي ك      ). 1982: 1(» ناميدم  پيرامتنيت اصطالح بهتر  ه براي مطالعاتش برگزيـد مطم
 را بـه عنـوان اصـطالح بهتـر انتخـاب      سرانجام او اصطالح دگرمتنيت. مان تغيير دادنبود و آن را در طول ز  

يـت بـراي او     متّندگر). همان(»يت است متّندگردهم كه بگويم موضوع بوطيقا        امروز من ترجيح مي   «: كند  مي
چـه بـه صـورت پنهـان و چـه       » تمامي متون «. شود  ن ديگر مي   ارتباطات يك متن با متو      انواع شامل تمامي 

 .طيقا يك متن به تنهايي نيـست كند كه موضوع بو كيد مياو تأ. دنگير آشكار در ارتباط با متون ديگر قرار مي      
ـتن از      ،استهاي پيش از خود      گفتگويي ميان خود و سبك     ةان دهند نشبنابراين هر سبك تازه اي       زيرا يك م

بـه  » چندارزشـي « يـك سـخن   و در نتيجـه  ش از آن به كار گرفته شده اند استفاده مي كند        واژه هايي كه پي   
بـر طبـق    ).49: 1382تودورف،( داردپيش از خود نظر » شيوه هاي گفتار  «خني كه به    يعني س  ؛وجود مي آيد  

م بـر دو     خـود تقـسي     كه )lntertextuality(ت بينامتني -1 :توان يافت   نظر ژنت پنج نوع ارتباط ميان متون مي       
 تفرامتني -3 ؛)paratextuality( تپيرامتني-2شود؛  مي (allusion)  و تلميح  (plagiarism)مقولة قرض ادبي  

)metatextuality(4 ؛- تسرمتني)architextuality( يتفزون متّن -5؛ )Hypertextuality(.  اين پنج مقوله را
 .هاي جدا از يكديگر و بدون همپوشي دانست نبايد مقوله

 مقالـه  كه در اين   ير است  مثنوي و منطق الّط    هاي داستان نوع ارتباط ميان    -يت يعني فزون متّن   -ورد آخر م
ـيش   (Aرا به متن     hypertext)  يا بيش متن  (Bمنظور از آن هر ارتباطي است كه متن         . مي باشد مورد نظر    پ

. شود  ك متن پيشين مشتق مي    ست از هر متني كه از ي       ا بيش متن عبارت  «. كند  ل مي متصhypotext (  يا متن
ـتقاق يـا از طريـق گـشتار سـاده صـورت مـي                گيـرد يـا از طريـق گـشتار غيـر مـستقيم صـورت          اين اش

 ايـن مـورد يـك    .ر شـده اسـت   آن متاّث يعني متني كه متن حاضر از،متنپيش   و ).7: 1997ژنت،(»گيرد  مي
ژنت اين مقولـه را بـه عنـوان يـك           . خوانش دو يا چند متن در ارتباط با يكديگر        . است» خوانش ارتباطي «

ـيش ا » بيش متن« .كند بندي مي  گرايي باز طبقه    رساختا ـته   يعني متني كه از متن ديگري كه پ ز آن وجـود داش
ا وجودش بدون متن    ام ، صحبت نكند  A به هيچ وجه از متن       Bممكن است كه متن     . شود  است مشتق مي  
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A  متن  .  ناممكن استB    از متن A ه نام گشتار يا انتقال فرآيندي ب از طريق)Transformation(  سرچـشمه 
كه ضرورتي داشته باشد كه از آن صـحبت كنـد يـا     دهد بدون اين    گيرد و متعاقباً آن متن را انعكاس مي         مي

هـستند   دو بيش متن )Ulysses( و يوليسس)Aeneid(ات انگليسي انئيد  مثالً در ادبي  . اسم آن را به ميان آورد     
  جـزو  ر واقع دها  دهد كه بيش متن     اين مثالها نشان مي   . اند   سرچشمه گرفته  عني اوديسه  ي ،كه از يك پيش متن    

كنـد ايـن    آن چيزي كه اين دو اثـر را از يكـديگر متمـايز مـي    . به حساب مي آيند آثار ادبي بسيار ارزشمند   
يـك  شود    ديسه به يوليسس منجر مي    وگشتاري كه از ا   .  هر يك متفاوت است    تارِواقعيت است كه نوع گش    

امـا  .  اسـت  20ديـسه در هلنـد قـرن        و گشتاري كه عبارت از قرار دادن عمل ا        گشتار ساده و مستقيم است؛    
ـتان    B زيرا متن    ،تر است   تر و غير مستقيم     شود پيچيده   گشتاري كه از همان اديسه به انئيد منجر مي          يك داس

در حقيقـت  .  صورت متفاوت يعني گفتن يك چيز به ،گشتارهاي وارونه و هندسي   . گويد  كامالً متفاوت مي  
بـه   بنـابراين    . به الگوي آن دسترسي داشته باشـد        كه كند تحسين    ادراك و يا    يك متن را بهتر    فرد زماني هر  

ـ كنـد   به ارتباطاتي كه متن را به آنچه كه هست تبديل مي        » خود متن «جاي پافشاري روي     شـود  ي مـ هتوج .
او . ات مي شود  ادبي» نقل و انتقال هميشگي   «ي كه منجر به     كند، راههاي    مي هتوجها  ژنت بر ارتباطات ميان متن    

 او پايـان  . ات ساخته مـي شـود      بلكه با ادبي   ،ل و هوش  ات نه تنها با احساسات خوب، تخي       ادبي كند  تاكيد مي 
   دهد  نشان ميهاات را به وسيلة دوباره نوشتن متن      ناپذيري ادبي .او مـي  اي بـر كتـاب    مهجرالد پرينس در مقد

گـشتار  آن راكنـد يـا     متن كه آن را تقليد مـي  پيش  خود را به يك     است كه  پس متن كه هر متني يك      يدگو
ـ              «: زند  دهد پيوند مي    مي ـتار دوبـاره اسـت و ادبي ـتاري يـك نوش  دوم مـي   ةات همـواره در درجـ     هـر نوش
 اگرچـه  ده اثر ادبي ديگري را انعكـاس ندهـ  هيچ اثر ادبي وجود ندارد ك      «:گويد   ژنت مي  ).IX:همان(»باشد
  ).9: نهما(»اند ه اين گونه بيش از بقي  متون ادبي بيش متن هستند برخيةهم

دو نـوع گـشتار     .  اسـت  »تقليد« و   »گشتار« دو نوع كلي آن   . شودبيش متن به انواع گوناگوني تقسيم مي      
ــو  ــر وجـ ــي  ديگـ ــشتار كمـ ــد از گـ ــه عبارتنـ ــشتار ) Quantitative Transformation(د دارد كـ و گـ

ـتن  «  به عنوان يك ها برخي از داستان در حوزهمثنوي. )Pragmatic Transformation(كاربردي ـيش م  و »ب
    اشتقاق آن از منطق الطي  ـيح        اين دو   از نوعِ  »پيش متن « يك   ر به مثابه  گشتار است، به همين دليل تنها به توض

  .مي پردازيم اين نوع گشتار انواعِ
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 ايـن  .باشدمي   متضاد شامل دو نوعِبار محتوايي است كه گشتار كمي يك تغيير كامالً صوري و بدون     
يـك  . )Augmentation( و ديگر افزايش متن    )Reduction(خالصه كردن يا كاهش متن    : ند از دو نوع عبارت  

 گـشتار كمـي در مثنـوي     . متن ادبي براي كاهش يا افزايش مي بايست دستخوش دگرگونيهاي زيادي شود           
ـين دليـل      ،  نه كاهش  است» افزايش« از نوع    لباًغا چنان كه نشان داده خواهد شد      ـين بخـش      به هم تنهـا هم

ن ي بـه همـ   سازي آن باشـد كوتاهتواند به سادگي همان طور كه كاهش يك متن نمي .توضيح داده مي شود   
. استهي  انحرافات قابل توج داراي بلكه هر دو مورد   ، سازي آن باشد   بلندتواند   نمي  نيز ترتيب افزايش متن  

ـ   «،  »آرايه هـا  «از طريق   :  زير پديد مي آيد    بسط و اطناب موارد   ز طريق   افزايش ا  گفتگـو  «،  »اتتفـصيل جزئي
هـر  ؛ به اين معنـا كـه   »سبكي«هاي كمكي و افزايش اپيزودها و همچنين افزايش         ت، توصيف، شخصي  »سازي

ـ فـصيل ج  ت«مورد دوم   .  پيدا مي كند    در بيش متن   ه برابر جملة پيش متن، طولي دو برابر يا س        يعنـي  » اتزئي
 اتي كه صرفاً اشاره اي به آن شده است يا به طور ضمني در متنِ موجز و كوتـاه بيـان شـده و                        آوردن جزئي

يكي از شگردهايي كه به طور فراوان استفاده . تعبيه كردن آنها در متن از طريق توصيف، جان بخشي و غيره
افزايش  ). 260: همان() dialogismيا Sermonicination(  است»گفتگو سازي«يا » خطابه سازي«شود، مي
ي ماننـد اپيزودهـايي كـه بـراي     تهمچنين از طريق الحاقا. ات از طريق توصيفات نيز صورت مي گيرد    جزئي

 به متن بار    چه بسا  ها،بخشالحاق اين   . گيرد نخستين فرعي و خارجي هستند افزايش صورت مي        ةدرون ماي 
  .تهاي كمكي نيز راه ديگري براي افزايش استخصيوارد كردن ش. مذهبي و تاريخي مي دهد

 ايجاد تغيير در مـسير رويـداد    منظور از آنمي نامد و» گشتار كاربردي«شتار را ژنت يك نوع ديگر از گ   
 غيـر قابـل     ةفـ ّلمؤو گـاهي يـك      شود  اين مورد يك جنبه از گشتار معنايي است كه زياد استفاده مي           . است

 آنويـدادهاي   ا بار معنايي متفاوت بدون تغيير     داستان قديمي به زماني ديگر ب      انتقال يك     زيرا ،اجتناب است 
، )Transmotivation(اربردي عبارتند از گـشتار انگيـزه   هاي عمده گشتار ك   شيوه. رسدغير ممكن به نظر مي    

  ).Transmodalization( و گشتار كيفي) Transvaluation(گشتار ارزش
 گشتار معنايي   ةيكي از شيوه هاي عمد    است و     ديگر ة به جاي انگيز   ةجايگزيني يك انگيز   ةتار انگيز گش

 مورد اول عبارت است از مطرح كردن انگيزه اي كه در پيش   :داردگشتار انگيزه سه حالت     . به شمار مي آيد   
نوع دوم منفي است و آن عبارت اسـت  . ساده ترين حالت است مثبت و    اين مورد     است؛ متن پيشنهاد شده  
. ناميده مـي شـود  ) Demotivation(انگيزه كردندر پيش متن كه بيذكر شده ه لي اصلي و او  ةاز حذف انگيز  
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به طور كلـي،  . )325: همان(ناميده مي شود) Transmotivation( و دگر انگيزه اينوع سوم جايگزيني كامل 
شـود كـه    ت مي اين امر منجر به روان كاوي شخصي      . ت بيروني نقش دارد   انگيزه در دروني ساختن عّل    بيان  
  . هاي مدرن است ترين ويژگي در گشتار داستانمهم

 هر عملِ وابـسته   بلكه در نظر او به معناي، ارزشي در نظر ژنت دگرگوني كامل نظام ارزشها نيست       دگر
 يـك  احـساسات ، رفتـار و  ه طور ضمني يـا بـا صـراحت بـه اعمـال      ارزشي كه ب   يعني هر  ؛به ارزشهاست 

ارزش  اول نـوع  :نند مورد پيش شامل سه نوع مي شود        نيز ما  گشتار ارزش  .شودت نسبت داده مي   شخصي -

تر در ابت با يك نقش مهم تر و جذّ غني كردن يك شخصياست؛ به معناي )Revaluation(گذاري مكرر
گذاري مكرر به معنـاي  ارزش.  استنظام ارزشي بيش متن در مقايسه با آنچه كه در پيش متن وجود داشته             

نظام ارزشي  بلكه شامل بهتر كردن و اصالح كردن ، قهرمان نيستتافزايش اهميت از طريق رفتار، شخصي
 است كه )devaluation(بي ارزش ساختننوع دوم . تر مي باشد هاي ضمني نمادين شريف داللت وهاانگيزه

.  مي كنـد عبارت است از حركت وارونة درون مايه و از اين طريق يك اثر ادبي اثر پيش از خود را مسخره                 
است به اين معنا كه پس متن سوية متقابل و متضادِ پيش متن خود         ) Transvaluation(نوع سوم دگرارزشي  

  ).350 و 367: همان( را دارد، مثالً به آنچه بي ارزش شده ارزش مي دهد و يا برعكس

  روش كار

ـتفاده شـده      براي انجام اين مقايسه از روش روايت شناسي سـاخت          ـ    تركيبـي  كـه گرا اس ه هـاي    از نظري
ـباهتها و   بتوانبا تحليل دقيق ساختار اين دو متن         كه   اين است روش  اين   استفاده از ت  عّل. ساختگرا ست  ش

هـاي   دو متن گزاره ها بـر اسـاس رمزگان   در تحليل ساختاري از اين    به عالوه  .دبررسي كر  را   آنان هايتفاوت
عنـايي   مه قرار نگيرد و مقايسهاختار مورد توجنيز تقسيم بندي مي شوند تا به اين صورت صرفِ س          معنايي

هاي معنايي  ه گزاره هايي كه داللت بر رمزگان      است كه هر روايت را ب     گونه   اين   روش كار . را نيز شامل شود   
اي از هر روايت از مجموعهبه اين صورت . مختلف مي كنند تقسيم و بر اساس پيرفت طبقه بندي مي كنيم 

ترين واحـد معنـادار روايـي        كه كوچك ) proposition( پيرفت از چندين گزاره      هرو  ) sequence(پيرفتها  
ـيم ها ابتـدا روايـت را تقطيـع مـي         براي تعيين اين بخش   .  است است تشكيل شده    ايـن عمـل بـه تعبيـر         ؛كن

ايـن  . شـود ها ناميده ميها و به تعبير تودورف گزاره     توماشفسكي يافتن موتيفها، به تعبير بارت نقش و نمايه        
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ـتان اسـت كـه از يـك        ليگزاره، واحد او  « .وارد ريشه در همان مفهوم خويشكاري در نظر پراپ دارد         م ه داس
 را x ، yماننـد   است يـا رويـدادي را   x ، yمثالً تي گزاره وضعي. مول ساخته شده استموضوع و يك مح  

ي و انسجام علّي و زماني برخي از گزاره ها به طور منطقي براي رويداد رواي         . كند توصيف مي  دهدانجام مي 
شـوند و مـي   ها تركيب مـي ها در پيرفتگزاره.  نيستندكه برخي ديگر اين گونه   در حالي  ،آن ضروري هستند  

بنابراين هـر گـزاره از      ). 80: 2003پرينس،  (»به يكديگر مربوط شوند   ... توانند از نظر زماني، مكاني، علّي و        
 روايـي    دايـره  نيز و  كنار يكديگر جمع شدن، يك پيرفت        ا در ها ب گزاره. كنش يا كنشهايي تشكيل مي شود     

ـتن صـورت متـوالي پيرفت    .  بعدي تعيين پيرفت هاسـت    مرحله. دهندمعناداري را تشكيل مي    . هاسـت هـر م
به عبارت  . پيرفت يك واحد سازنده روايي است كه خود قادر است به مثابه يك روايت داراي نقش باشد                «

يك سـري از    . ود روايتي فرعي است كه در دل روايت اصلي قرار گرفته است           ديگر، هر پيرفت در واقع خ     
يك پيرفت  . ها از نظر زماني، تكرار يا گشتار اولين رويداد است         و رويدادهايي كه آخرين رويداد آن     ها  تموقعي
 اجـراي امكـان و    ،بـراي يـك امكـان   تي مـوقعي :  از سه نقش مطابق با سه مرحله تـشكيل مـي شـود            ساده
  .  )88  :همان(»نتيجه

  هاها به رمزگان گزاره  تقسيم

 در كنار آن مـي  گزاره هريمعناي  جنبهيعني ؛كنيم  هاي مختلف بررسي مي   ها را تحت عنوان رمزگان      گزاره
ـتن   ها هم جنبة معنايي متن را در نظر مي به اين دليل كه اين رمزگان     . آيد بـه  . راگيرند و هم جنبة ساختاري م

فايـدة  . شـود    مي  آن با هم در نظر گرفته      ا جهان بيرون و نحوة ارتباط اجزاي      ها ب ط آن ديگر سخن، نحوة ارتبا   
شـود و   بعد معنايي روايت نيز در بررسي ساختاري يك متن لحاظ مي     «ها در اين است كه      استفاده از رمزگان  
ـتان فـرا مـي                به راحتي مي    حركـت   خوانـد   توان از ساختار داستاني به ساختارهاي فكري گوناگوني كه داس

هـايِ  رسي ما كاربرد دارند شامل رمزگان     هايي كه در متون مورد بر     رمزگان). 219 و 216: 1374اسكولز،  (»كرد
 مهـم  :)(Active=Aكنـشي رمزگان  :زير مي شوند كه با حروف اختصاري داخل كمانك نشان داده شده اند            

 انجـام عمـل،     ت،يير وضعي زيرا داستان از رويدادهايي تشكيل شده است كه سبب تغ          ؛ترين رمزگان هستند  
ـنش روانـشناسيك     .ند كه داستان را پيش مي برنـد وشفاق و يا روي دادن حالتي مي   ن اّت رخ داد  رمزگـان ك

)Psychological Act=AP :(هاي عاطفي و رواني واكنشو مي تواند گونـه اي  را نشان مي دهندت شخصي 
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ـنش گفتگـويي    .از رمزگان كنشي باشد هـر نـوع   ايـن رمزگـان شـامل    : (Dialogue Act=Ad)رمزگـان ك
ها و گفتارهاي شخصي است و داراي نقشهاي مهم ديگري مانند رمزگان     ي ميان افراد، حديث نفس    هاگفتگو
: Maxim=Ma)(رمزگان پنـد   .نيز هستند ) Ma(و پند ) Fu(، پيش گويانه  )F(، داستان در داستان     )N(روايي

 Ad يـا    Nاين رمزگان حتماً همراه     .  پند مي باشد   همان طور كه از نام آن پيداست شامل اندرز، نصيحت و          
در اي ه اي درونـه دهد قصعالمتي است كه نشان مي): (Frame story=Fداستانرمزگان داستان در  .آيدمي

ـتان معمـوالً مـي آينـد و           : (Informative=I)العاتيرمزگان اّط  .وجود دارد اين قسمت از متن      در آغاز داس
ت ظـاهري  هاي روحـي، روانـي، فيزكـي و وضـعي     گيمحيط آن و ويژ    و   ، اشيا ، فضا  داستان  درباره يالعاتاّط

رمزگان نام گذاري   .ها مي دهد  تشخصي)Entitle=E :(          ـ ي نـام  راوي، شخصيت يـا مكـاني را بـه اسـم خاص
وسيله مناسبي است براي نويسنده اي كه مي خواهد متني          ): Narrative=N(رمزگان روايي . گذاري مي كند  

 ديد و جريـان روايـت       ايجاد شود و از همين رو در نوع زاويه        هاي نوين   قرائتامكان  ند كه در آن     باز توليد ك  
 . مـي آيـد    Adهمراه رمزگـان    معمـوالً  متن ايجاد نمي كند و     ارند؛ هرچند فقدان آنها خللي در     تاثير مي گذ  

تـا  ند آيان گزاره ها مي  رابطه علي و معلولي ميتنها به منظور بيان  ): Versimilitude=V(رمزگان حقيقت نما  
شوند؛ بنابراين اين حكام پيرنگ از اين طريق متن را حقيقي و واقعي جلوه دهند و به اين صورت باعث است  

پيشين گزاره هاي اين رمزگان به گزاره هاي        ): Reference=R(رمزگان ارجاعي  .مورد نيز قابل حذف است    
  .گردد برمي

 )1463-2/1561(داستان ظاهر شدن فضل و هنر لقمان

ـتن اشـعار    از ذكرِ كامل، به دليل طوالني شدن كالم .استنخستين داستان مورد بررسي داستان لقمان         م
 مثنـوي  كه البته براي فهم مطالب ارجاع خواننده به           تنها خالصة ابيات در جدول آمده       است خودداري شده 
 آمده است و با توجه بـه آن         ايتدو رو  كل ساختار     ابتدا جدول زير به منظور نشان دادن       در. ضروري است 

  .هر گزاره تحليل مي شود
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  عطار  پيرفت
T 

  مثنوي
M 

  .بود در بندگي چاالك وپاك ُ  لقمان بنده         E,I1     توصيف لقمان-1
I2          او را بسيار دوست داشتاش خواجه .  
V3        بود آزاد هوا از و بود خواجه زانك لقمان.  
)N6 , N5 , Ad4 , Ad3 , Ad2 , Ad1 (F4داستان درونه اي     

I,R5    واجه لقمان بظاهرخُ خواجه  
  حقيقت بنده اما دروش واجه

12N6ر راوي درباره باژگونه بودن اموريس             تف  
I,R7              اي خواجه شكلي بود لقمان بنده...  

)N10وI9وI8وV7V6وAd5A4وA3وA2وA1(F8داستان درونه اي   
R,I9    خواجه از مقام واالي او آگاه بود         .  
V10اما به دليل مصلحت تجاهل مي كرد             .  
A11             نخست مر ورا آزاد كردي از  
V12             اما لقمان نمي خواست كسي راز او را بداند.  
N13  
Ma14پند به روايت نيوش بيروني            
Ma15  
N16راوي            تفسير   
Ma17  
Ma18  

 ميوه دادن شاه -2
  لقمان/ به غالم 

  
  
  
  
  
I1   اي پادشاهي بود نيكو شيوه  
A 2   اي چاكري را داد روزي ميوه  

A19          مان را در هنگام طعام فرا بخواندعادت خواجه اين بود كه لق.  
V20          زيرا عمداً مي خواست پس خورده او را بخورد.  
A21ين گونه شادي مي كرد          ا.  
A22          ريختي هر طعامي كو نخوردي.  
A23         بوداشتها ور بخوردي بي دل و بي .  
A24         ارمغان خربزه آورده بودند.  
Ad25        بخوان  لقمان را! فرزند؛ رو:گفت.  
A26      برين چون بريد و داد او را يك  

 ميوه خوردن -3
  لقمان/ غالم

A3  خورد غـالم  همي  وش   او خ  يوهم ،
  تر نخورد او زان طعام گفتيي خوش

A27          انگبين همچو شكر خوردش و چون  
V28         تا هفده قاش داد او بهاز خوشي كه خورد .  
A29          رچيكماند  

 ميوه خوردن -4
  خواجه/ شاه

A4 كرد آن پادشا را آرزو مي  
5 Ad    

A6      داد شه را ميوه   

  
Ad30 خورم گفت اين را من        خواجه با خود  

  شه چون چشيد، تلخ بود A7   تلخ بودن ميوه-5
  
  
Ap 8  ابرو از آن درهم كشيد 

 

A31        فروخت چون بخورد از تلخيش آتش.  
A32        هم زبان كرد آبله  
A33        سوخت هم حلق  
Ap34       آن خود شد از تلخي ساعتي بي 
  

ل كردن وا س-6
  خواجه/ شاه

Ad9 گفت چرا اين كار را كردي  NوAd35      جهان بعد از آن گفتش كه اي جان و  

 پاسخ دادن -7
  لقمان/غالم

Ad11غالم جواب مي دهد .  N…وAd36د كه تو همواره به من نيكي كردي     لقمان گفت شرمم آم.  

ها ص و واقعي كه در رنجها و سـختي        ژگي دوست خال   وي ةاين داستان در هر دو متن تمثيلي است دربار        
مĤخذ قصص و تمثيالت    « قابل ذكر اين است كه آغاز داستان مثنوي در كتاب            ةنكت. به كمك انسان مي آيد    

ظـاهر شـدن   «بـا عنـوان   ) كس سوي لقمان فرستادي ز پي     / هر طعامي كاوريدندي بوي      (1511بيت  » مثنوي
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 پاك بـود  ُ ني كه لقمان را كه بنده( 1463 آغاز داستان از بيت ا در واقع ام،دانسته شده است» فضل و هنر لقمان
با نگاه به . مي باشد»  لقمان زيركي لقمان راةامتحان كردن خواج« با عنوان )بود روز و شب در بندگي چاالك/ 

  . در پيرفت يك و دو مي باشدميان اين دو متنترين تفاوت   مهم كهجدول به وضوح قابل مشاهده است
 به صورت استفهام انكاري است و اين طرز بيـان        مثنوي اول   ة آغازه در گزار   ةوع داستان و واژ   شيوه شر 

ـتفهام انكـاري بـر كـالم دارد         .  غريبي است  ةبراي آغاز داستان شيو     يكـي هـم  عالوه بر تمام تاثيراتي كه اس
          ايـن طـرز     . است  خواننده  كنجكاويِ سِواداشتن خواننده به تالش ذهني براي يافتن پاسخ و برانگيختن ح 

سـت و   مي كند كه مخاطبِ اين سؤال بـا موضـوع سـخن آشنا    مهمة به اين نكتبيان به طور ضمني داللت 
ت قهرمان زيرا اوالً نام شخصي. دانش پيش زمينه اي دربارة اين موضوع دارد و در واقع نيز همين طور است     

براي خواننده و مخاطب شناخته شده اسـت،        داستان، لقمان، كه در همان آغاز كالم قرار گرفته است كامالً            
     دانش مشترك و پيش زمينه اي كه ميـان او و روايـت نيـوش اسـت كـالم                    پس راوي مي تواند به پشتوانه 

ثانيـاً شـرح احـوال    . استفهامي را در آغاز بياورد كه تاثير بسيار چشمگيري بر مخاطب نيز خواهد گذاشـت             
جان لقمان كه گلستان خداست   پاي جانش خسته خـاري            «:  در دفتر اول آمده است     1965لقمان در بيت    

ت قهرمان توجيه مي شود، هـر       ت آشناي مخاطب نسبت به شخصي     ه به اين توصيف ذهني    با توج » چراست
ت لقمان خود به اندازه كافي مشهور است و نياز به شناساندن نداردچند كه شخصي.  

ـتان    ت شخـصي   چنان كه   است تهشكل گرف  دوگانه   يساختار داستان بر اساس ساختار     ، هاهاي دوگانـه داس
ت ديگر، به نام فرزند خواجه افزون بر اين كه در مثنوي يك شخصي  . لقمان هستند / غالم و خواجه  / پادشاه  

لين ير تبديل به لقمان در مثنوي شده است؟ او        ت غالم يا رهي در منطق الّط      ا چرا شخصي  ام. نيز حضور دارد  
ـين شخـصي  . براي مخاطب تداعي مي شود فضل، حكمت و آگاهي اسـت چيزي كه با نام لقمان   تي بـا   چن

 تلـخ   ةتنها لقمانِ حكيم مي تواند ميو     . هايي مناسب كنشي است كه از او بايد در داستان سربزند          چنين ويژگي 
  و عشق ناشي از آگاهي  مولوي خود مي گويد ريشه در      زيرا اين كار او چنان كه        ،را با چنان گوارايي بخورد    

 زيـرا   ،كه چنين كاري از يك غالم دون مايه هر چند محتمل است بعيد مـي نمايـد                 در حالي .  دارد معرفت
ـين                       انجام چنين عملي از سوي يك غالم مي تواند از روي ترس از پادشاه، يا خجالت و يا احترام باشد چن

  توضيح دادن مقـام  يمثنو زيرا در واقع نقش پيرفت يك در        ،ت لقمان مطرح نيست   احتماالتي براي شخصي 
  بلند و ويژه             و بـه ايـن صـورت         ه شود  لقمان در ابتداي داستان است تا انجام چنين كنشي از سوي او موج 
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رزشي اب تر در نظام ا    ت با يك نقش مهم تر و جذّ       به معناي غني كردن يك شخصي     » ارزش گذاري مكرر  «
ت  يعني در اين جا شخـصي نجام مي شود؛متن وجود داشته است ا يسه با آنچه كه در پيش       بيش متن در مقا   

      همان طور كه مي بينيم پيرفت يك كـه عبـارت اسـت از          .ت غالم است  لقمان به مراتب غني تر از شخصي 
     ت دارد و بخش طوالني اي را به خود اختصاص داده است در حـالي      توصيف لقمان، در مثنوي بسيار اهمي 

   ين دليلي كه اين پيرفت نسبت به كل داستان بخـش طـوالني             تر مهم. ر اصوالً وجود ندارد   كه در منطق الطي
هاي انسان كامل را بـه او        كه مولوي در توصيف لقمان؛ ويژگي      اي را به خود اختصاص داده است اين است        

مولـوي در  . نسبت مي دهد و همين عامل سبب جريان سيال ذهـن و شكـست خـط روايـت مـي شـود                    
ويژگي از انسان كامـل ماننـد از   يك با بيان هر    . ل معرفي مي كند   توصيف لقمان، او را نمونه يك انسان كام       

هـا، پنهـان كـردن    بودن در باطن، آگاهي به درون قلبهـا و حال       هوا آزاد بودن، ناشناخته بودن در ظاهر و شاه          
بزرگي خويش و در گمنامي زيستن، ذهن مولوي به توضيح اين مطالب كشيده مي شود و مباحث عرفاني                  

يي مي انـدازد كـه      ها مولوي را به ياد ماجرا     –در مثنوي مواردي هست كه ذهن راوي        . ي كند خود را بيان م   
ـبب مـي         در گوشه اي از آگاهي او همواره حضور دارند و جاودانه شده اند و برخورد راوي با اين موارد س

تـرين ايـن    از مهـم . شود كه آن مطالب دوباره احضار شوند و همين سبب شكست خط روايت مي شـود    
 در ايـن پيرفـت از       ،ها در خط طبيعـي روايـت      به دليل همين شكست   . سان كامل است  موارد واژه يا مفهوم ان    

تـداعي  زيرا راوي با بيان هر يك از گزاره هاي داستاني وارد            . زياد استفاده شده است   ) R(رمزگان ارجاعي   
 Rاستاني قبلي دارد با رمزگـان        مي شود به همين دليل گزاره داستاني بعدي كه فاصله زيادي با گزاره د              آزاد

  .همراه است كه به موضوع داستان ارجاع مي دهد
همـانطور كـه    -مثنويعالوه بر دليل ذكر شده، دليل ديگر وجود داشتن و طوالني بودن پيرفت اول در     

خواهد  ت لقمان مي   اين است كه مولوي با اختصاص دادن بخش زيادي براي توصيف شخصي            -قبالً ذكر شد  
ـ . م شامخ او تاكيد كند تا انجام چنين عملي از سوي او باورپذير باشـد              بر مقا  قـت ماننـدي در     را مـساله حقي   زي
ت دارد و همچنين در اثناء اين پيرفت خواجة لقمان را نيز توصيف مـي كنـد                 ها، بسيار براي مولوي اهمي    داستان

ـيفات خـود رابطـ      يعني نه تنها با ت     از حقيقت واالي لقمان آگاهي داشت؛     كه به چه ميزان      ـان و      ةوص  ميـان لقم
ـتان       بلكه با وارد كردن ذهني     ،خواجه را بسيار قابل باورتر از رابطه شاه و غالم مي كند             ،ت عرفاني خـود در داس

ـتانهايِ    به طوري. بافت داستان را تبديل به بافتي عرفاني مي كند    كه خواجه و لقمان مانند بخش زيـادي از داس
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 جفتهاي دوگانه و متقابل ارائه مي شود مي توانند نماد پروردگار و بنده باشند و      كه شخصيتها به صورت   مثنوي  
بار ديگر مولوي به طور ضمني به اهمت خالصانه و عاشقانه تاكيد مي كنديت عبودي.  

ير وجـود   همان طور كه گفته شد پيرفت يك كه به توصيف لقمان مي پردازد به طور كلي در منطق الّط                  
هـاي فرعـي، بـه خـود      اصلي را در مثنوي ، بدون در نظر گرفتن گزاره       ة گزار 18كه حدود     در حالي  ،ندارد

جالب .  نشان داده شده اند    Fدر اين پيرفت دو داستان درونه اي قرار دارد كه با نشانه             . اختصاص داده است  
   لين داستان درونه  است كه مأخذ او   نوي با احتساب دو اي در مثاين داستان درونه. ر استاي كتاب منطق الطي

ها و رمزگانهـاي آن در       گيري از داستان است از شش بيت تشكيل شده است كه گزاره            آخر كه نتيجه   گزاره
گيري اخالقي   اصل داستان، بدون قسمت آخر كه نتيجه       ر خودِ الطيجدول نشان داده شده است اما در منطق       

ـتان           در همين داستان در   . مي باشد ) 2013-2023(است يازده بيت     ونـه اي بـسيار كوتـاه، تاثيرگـذاري داس
از طريق به تعويق انداختن پاسخ      ) suspense(ار است و دليل آن استفاده از شگرد تعليق          مولوي بيش از عّط   

العات به تاخير افتاده است و اين خـود يـك نـوع             الگوي اين روايتِ كوتاه آشكارسازي ناگهانيِ اّط      . است
ـتي از او بكنـد       ابتدا شاه از شيخ مي    ) M4(مثنويدر داستان   . ساخت در پيرنگ است    . خواهـد كـه درخواس

ـيخ در پاسـخ         ؛اگونه است  پاسخي معمAd,N2  پاسخ شيخ در     گويـد كـه مـن از تـو          نمـي  صـريح  يعنـي ش
و آن دو بر من دو بنده دارم و ايشان حقير        «: گويد بلكه مي  ، زيرا خواهش نفساني ندارم    ،كنمدرخواست نمي 
ما مطرح مي كند تا رازسپاري به خواننده انجـام          به اين صورت پاسخ را به صورت مع       . »رتو حاكمانند و امي   

 داراي طرحـي كـه راز را در خـود مطـرح مـي كنـد نبايـد           . نگيرد كه يك عيب در داستان گويي مي باشد        
 كوتـاه  كه داستان بـسيار  با وجود اين.  بسيار كوتاه است، به همين دليل داستان  ،چيزهاي زائد و اطناب باشد    

      شودا داده مي  است و در بيت بعد، پاسخ معم، مكث و وقفه در رواني خواندن       ي كوتاه ا حتي براي لحظات    ام ،
شـود و بـه ايـن        كنجكاوي را در خواننده برمي انگيزاند و به تالش ذهني وادار مـي             سِِِشود و ح  ايجاد مي 
ز اين طريق، يك گفتگوي كوتاه ديگـر        به عالوه ، ا   . شودت خواندن و درك و فهم دوچندان مي       صورت لذّ 
 اي بينيم كه در يك داستان بسيار كوتاه درونـه به اين صورت، مي. شودت شاه و شيخ برقرار مي   ميان شخصي

. دهدع مي  بيان خود تنو   ةت بيان حوادث به شيو     بيان غيرعادي و به تأخير انداختن عّل       ةمولوي از طريق شيو   
 Ad3در ). A1و A2 و Ad,Ma4 ،Ad3: (شـود ر به اين صورت بيان مـي  الطيقكه همين داستان در منط     در حالي 
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دهد كـه   پاسخ ميصريح پير Ad,Ma4و در » !گفت من به يا تو؟ هان اي ژنده پوش   «: پرسد كه شاه از پير مي   
  :  زيرا،من از تو بهتر هستم

  زان كه جانـت ذوق ديـن نـشناخته سـت            
ــر   ــسته، اي اميـ ــو نشـ ــر تـ ــي بـ   وانگهـ

 

  
ــو ا  ــس ت ــت  نف ـاخته س ــري برسـ ــو خ   ز ت

ـير   ــار او اســـ ــر بــ ــده در زيــ ــو شــ   تــ
 

كنـد در ايـن      علي و معلولي روابط ميان خواجه و لقمان را تبيين مي           ةنما كه رابط  استفاده از رمزگان حقيقت   
  ).رجوع كنيد به جدول(پيرفت كم نيست

نكـات  . تر است ني مطابق معمول در مثنوي طوال     تن نيز تفاوت چشمگيري دارند و     پيرفت دوم در دو م    
 ـتان     «. شماريمهي در اين پيرفت در مثنوي وجود دارد كه بر مي          جالب توج بـراي  » حقيقي جلوه كـردن داس

ت و زند عّلت سر مي كه هر عملي كه از يك شخصي       ت دارد به طوري    اهمي  بسيار پردازيمولوي در داستان  
ت، دليل و يا هدفي است كـه بـه موجـب آن              يا عّل  انگيزه. كند انجام آن كار را براي خواننده بيان مي        انگيزه

   كه   به نظر پراپ با وجود اين     . زندت سر مي  عملي از يك شخصي »  اي كامالً زنده و    ه صبغه انگيزشها به قص
ثبـاتي  منظور از بي  ). 153: 1368(»ه هستند ترين عناصر قص  ثباتا جزء ناپايدارترين و بي     ام ،بخشدممتاز مي 

زيرا به ايـن مـسأله    واند با داستان ديگر متفاوت باشد،تت كه انگيزشها در هر داستاني مي    اين عناصر اين اس   
 عملـي يكـسان در   ةه به آن هدف انگيزگردد كه هدف نويسنده از آن داستان خاص چيست و با توج           برمي

ـين   .ار چشمگير اسـت ها در داستانهاي مولوي و عّط    تفاوت انگيزه . شوددو داستان متفاوت مي    ـثالً در هم  م
 ميوه دادن شـاه بـه       ةانگيز.  استفاده شده است  » دگر انگيزي «از   داستان، در پيرفت دوم كه مورد نظر ماست،       
) ارعّطـ ( مخاطب صفتي است كه راوي        به اين پرسشِ   رمنطق الطي غالم و خواجه به لقمان چيست؟ پاسخ        

 يكو شيوه بودن پادشاه سبب انجام اين كـار از          ن» ايهپادشاهي بود نيكو شيو   «: اه داده است  ت پادش به شخصي
  :كه ست از اين ا، عبارت)A19(به اين پرسش مثنوي ا پاسخ  ام،سوي او شده است

  )A20(»ش خوردتا خواجه پس خورده   قاصدا   تا كه لقمان دست سوي آن برد «
ـ عّل . شده استچنين انگيزه اي متناسب با قصد عرفاني مولوي است كه بسيار به جا و زيبا بيان   م ت مه

        ـ     ت دادن به داستان پردازي    ديگر براي طوالني بودن پيرفت دوم در مثنوي، اهمي در .  اسـت  ات و ذكـر جزئي
 استفاده شده است» ميوه«ر فقط از اسم جنس      منطق الطي،ا مولوي مانند يك داستان نويس برجـسته دقيقـاً    ام
تحفه بودن خربـزه ارزشـمنديِ آن را بـراي          . »تحفه «ةبوده است آن هم خربز    » خربزه«كند آن ميوه    ذكر مي 



  15                                        ...يرهاي مشترك مثنوي و منطق الّطمقايسة داستان                               دومچهل و سال 

بـه لقمـان از سـوي    » تحفـه «خواجه نشان مي دهد نسبت به خربزه اي كه مال خود خواجه باشـد و دادن            
خاص و معنوي ميان اين دو را بيشتر بازنمايي مي كندخواجه رابطه .  

ر به سـادگي گفتـه      در منطق الطي  .  است نحوة ميوه دادن شاه به غالم و خواجه به لقمان نيز قابل مقايسه            
ـتفاده       ام ،»چاكري را داد روزي ميوه اي     «شده است كه     ا در مثنوي در اين قسمت از موتيف تكرار شونده اس

 يعني خواجه، خربزه را مي برد و يك برين به لقمان مي دهد و اين كار براي بار دوم و سوم تـا        ؛شده است 
ت پـردازي  ن صورت هم به هيجان داستان افزوده مي شود و هم از شخصي       هفده بار تكرار مي شود و به اي       

ت خواجه و لقمان از طريـق رفتارشـان و بـه    به اين معنا كه شخصي. غيرمستقيم و نمايشي استفاده مي شود 
خواجـه اي كـه يكـي    . صورت نمايشي براي خواننده روشن مي شود نه از طريق توصيف ساده و مستقيم         

نده اش خربزه مي دهد مهرباني اش نشان داده مي شود و احترام بسياري كه نـسبت بـه     پس از ديگري به ب    
بار بلكه هفـده    و نه دو  ،و از طرف ديگر لقمان كه نه يك بار        . مقام لقمان دارد و مراعات حال او را مي كند         

ي و  بار چنين تلخي اي را به شيريني مي خورد اوج عشق و محبت اش به خواجه، بـه صـورت درامـاتيك                     
 گفته است كه خواجه لقمان را از فرزندان خـويش بهتـر و              I2مولوي چون در    . نمايشي نشان داده مي شود    

به . را وارد داستان مي كند » فرزند«تِ   شخصيAd25 عزيزتر مي داشت با ظرافت بسيار و نگاه دقيق خود در            
بنـابراين ايـن ادعـا كـه     . وانـد اين صورت كه از فرزند مي خواهد كه لقمان را براي خوردن خربزه فـرا بخ           

 براي خواننده اثبات مي شود و بار ديگر بر بلنـدي            Ad25M، در   )I2M(»بهترش ديدي ز فرزندان خويش    «
  .مقام لقمان در نظر خواجه اش تاكيد مي شود

كـه پادشـاه و خواجـه        هنگـامي .  بيان در دو متن متفاوت است      شيوهAd30 ( و   Ad5(چهارم  در پيرفت   
ه خوردن غالم و لقمان قرار مي گيرند، سبك گفتار شاه، سبك گفتار مستقيم است كـه نقـل          تحت تاثير ميو  

ا سبك گفتار خواجه گفتار مستقيم آزاد است كه نـوعي مونولـوگ و حـديث                ام ،ديالوگ را شامل مي شود    
نفس اول شخص است و قابليت را داردت بازسازي زبان انديشة يك شخصي.   
 شاه از غالم مي خواهد    ،در مورد نخست  . گي ميوه خوردن شاه و خواجه است       ديگر درباره چگون   ةنكت

ا در مورد بعدي خواجـه    ام ،كه از آن ميوه، كمي هم به او بدهد و به اين صورت شاه، مفعول واقع مي شود                 
فاعل .  پس خواجه همواره فاعل است،به لقمان خربزه مي دهد و خود نيز آخرين قاش را به خود مي دهد              

 زيرا اگر در تاويل نمادين داستان خواجه        ،به بافت عرفاني متن بسيار كمك مي كند       مثنوي   خواجه در    بودن
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نماد پروردگار باشد و لقمان نماد بنده، اين خواجه است كه پيوسته مي بايست انجام دهنـده امـور باشـد و              
 را ايـن گونـه مـورد    ي خود مولوي از زبان لقمان، خواجهكه حّت  دهش و بخشندگي ويژه اوست به طوري      

 )  Ad36( »خورده ام چندان كه از شرمم دو تو ، نعمت بخش تومن از دست : گفت«: خطاب قرار مي دهد
اين موارد نـشان دهنـده   .  آن رهي تنها به شاه مي گويد كه از دستت صد هزار تحفه ديدم            رمنطق الطي اما در   

،  اخالقي و تعليمي نيسته يك نكته  د تنها متوج  پردازي خو  نگاه ريزبين مولوي است كه همواره در داستان       
 يـك كـالن سـاخت بـر پيكـره       ت عرفاني اوست كـه بـه منزلـة        با ذهني  متن در ارتباط     بلكه تمامي اجزاي  

ـيف مولـوي بـسيار          ) A31M و   A7T(پيرفت پنجم    در   .داستانهاي مثنوي حاكم است    قدرت بيـان و توص
ـ  ،ه است كه شه ميوه را چشيد و آن تلخ بود           به سادگي گفت   A7Tدر  . خوب نشان داده مي شود     ا در    امA33 

پيرفت شـشم  در . تلخي ميوه اختصاص داده است نمايشيِ مولوي سه سطر را به توصيف     A31M و   A32و
)Ad10T   و Ad,N35M (       نوع سؤال كردن شاه و نوع سؤ مقايسه     ه اسـت  ال كردن خواجه بسيار جالب توج .

:  شاه، به غالم مي گويـد      رمنطق الطي در  . م و لقمان متفاوت است    كه طرز خطاب قرار دادن غال      نخست اين 
هـايي كـه نـشان    يكـي از مقولـه   . ب مي كندخطا» جان جهان«خواجه، لقمان را  مثنوي  ولي در   » اي غالم «

ت هاي مختلف براي يك شخصي      گذاري  مبحثِ كانوني سازي است، نام    دهنده تغيير عامل كانوني كننده در       
از طريق نشانگرهاي لفظيِ گوناگون در داستان انتقال داده   » كانوني كردن «مركز كردن و يا     ت. در داستان است  

توانـد    زبان سراسريِ يك متن متعلق به راوي آن است و نكته در اين جاست كه كانوني كردن مي                 . شود  مي
ن را آشـكار    هـاي گونـاگون آ     صورت كه از طريقِ جابجايي ادراكهاي عامل       زبان راوي را پررنگ كند به اين      

گذاري، تغيير عامل كانوني كننده را در يك پاراگراف يـا جملـه واحـد       به اين صورت تغييرات نام    . سازد  مي
 زيبـايي شناسـي ديگـري       قهر نكتـة  /زهر و لطف  /استفادة خواجه از جفت هاي متقابل نوش       .دهد  نشان مي 

  .است كه در سخن خواجه ديده مي شود
ـ  .  نتيجه گيري اخالقي از داستان مي آيد، بيت 4در پايان،   منطق الطير   در   ـاي عّط ار بـسيار  ساختار داستان ه

پيرفت ها با نظم زماني يكي پس از ديگـري بـه ترتيـب    . واضح و داراي چارچوبي مشخص و تكراري است       
ت كـه   سپس از طريق گفتگـوي ميـان دو شخـصي         . العاتي و كنشي آغاز مي شود     داستان با گزاره اّط   . مي آيند 
سبك گفتگو، نقل قول    . هاي متفابل در داستان ظاهر مي شوند پيرنگ گسترش مي يابد           صورت جفت  معموالً به 

گـزاره  . و عالئم قراردادي مانند گيومه و دو نقطه مي باشـد          » گفت« يعني همراه با فعل گزارشيِ       ،مستقيم است 
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            مان همراه گزاره هاي پند     ت قهر پاياني نيز همواره گزاره كنش گفتگويي است كه پايان داستان در گفتار شخصي
 نويسنده در چند بيت محدود نتيجه گيري اخالقي و تعليمي خود            –پس از آن راوي     . يا روايي ظاهر مي شود    

 يعني روايت نيوشي اسـت      ،در اين بخش پاياني همواره مخاطب عام      » تو«مخاطب  . را از حكايت بيان مي كند     
  .ار تكرار مي شودهاي عّطناين ساختار در همه داستا. كه در هر زماني روايت را مي خواند يا مي شنود

ـتان   Ad,N36M .در اين داستان بسيار متفاوت است     مثنوي  پايان بندي     مي تواند به عنوان آخرين گزاره داس
ـ      جملة آخر سخن لقمان است و ادامة ابيـات         1529در نظر گرفته شود و به اين ترتيب بيت           ت ، يعنـي از محب

ـيچ گونـه    ا به دليل اينام. است) مولوي(نويسنده ـ خر نتيجه گيري پاياني راوي  ها شيرين شود الي آتلخ كه ه
ـتن وجـود نـدارد،    ) مولـوي ( نويسنده -به راوي) لقمان(ت  شخصيـقرينه اي براي تغيير راوي از راوي   در م

 مي توانـد  1555 تا  1530يعني از ابيات    ... و  » ين شود ت مسها زر  از محب / ت تلخها شيرين شود     از محب  «ابياتِ
كه سبك كالم، سبكي فاخر و داراي معاني بلنـد فكـري و     با وجود اين  .  كالم لقمان دانسته شود    ةهمچنان ادام 

  ا به دليل اين   معرفتي است ام  كه شخصي  ـيچ         ت لقمان، شخصي ـيم و فرزانـه اسـت، ه ـ گونـه تزلز   تي حك ي در  ل
    جا   در اين  . و طرز و سبك سخن او احساس نمي شود         با نوع زبان  ) لقمان(ت راوي   تناسب ميان مقام و موقعي

ها و استفاده از ايـن  اين ويژگي. آيد  د هيچ نشانه ظاهري در متن پديد مي        به دليل عدم وجو    »هاآميخته شدن راوي  «
ـتان          ها آگاهانه و يا ناآگاهانه، داستان     شگردها در مثنوي چه    ـ      مثنوي را بـسيار نزديـك بـه داس ي هاي مـدرن و حّت

  .كندپسامدرن مي 
593-6/642( معشوق بيامد بدرون وثاق كه اشارت كرده بودحكايت آن عاشق كه شب بر اميد وعده.(   

 Mمثنوي  Tالطير  منطق  پيرفت

  پيش درآمد
  .عاشقي بوده است. 1

I1 شفته بودآعاشقي از فرط عشق. I1 ،پاسبانِ عهد اندر عهد خويش عاشقي بودست در ايام پيش. 
N2خود شاهمات و ماتِ شاهنشاهِ ،اه خود سالها در بند وصل م.  
Ma3عاقبت جوينده يابنده بود   كه فَرج از صبر زاينده بود .  

معشوق با او قرار مالقات .2
  .گذارد مي

  Ad,V,E,A,A4در فالن .   كه بپختم از پي تو لوبيا، گفت روزي يار او كامشب بيا
   بيطلبشب من تا بيايم نيم ،يم شبنتا حجره نشين 

    رود ق به سر قرار ميعاش.3

  
E,A2بر سرخاكي به زاري خفته بود .  

V5يرگردز از ون پديد آمد مهش،چ مرد قربان كرد و نانها پخش كرد  
R,A6    ،بر اميد وعدة آن يار غارشب در آن حجره نشست آن گرم دار  

معشوق به سر قرار .4
  يابد رود و او را خفته مي مي

A3رفت معشوقش به بالينش فراز   
A4ديد او را خفته و زخود رفته باز   

A7صادق الوعدانه آن دلدار او ، اليل آمد يار او   بعدِ نصف  
A8عاشق خود را فتاده خفته ديد .  

   اواليقاي بنبشت چست و رقعهA5  .گذارد معشوق پيام مي.5
A6ِاو عاشقِ   بست آن بر آستين   

A9اندكي از آستين او دريد .  
A10 ب كردگِردگاني چندش اندر جي.  
V11كه تو طفلي، گير اين، مي باز نرد .  

  شد ب چون بيدارا عاشقش از خوA7  .شود عاشق بيدار مي.6
A8رقعه برخواند   

A12چون سحر از خواب عاشق برجهيد .  
A13آستين و گردكانها را بديد .  

AP  .شود عاشق پشيمان مي.7
   و به دل خونبار شد9

R,Ad,Ma,Ma,Ma,Ma,R,A10ِنامه  متن   

  گفت شاهِ ما همه صدق و وفاست،       
Ad, N14   آنچه بر ما مي رسد آن هم ز ماست   .  
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 سـطر   15هاي مشابه در    ترك روايي و رمزگان   هاي مش  هاي دو متن را كه بر اساس ويژگي        در اينجا گزاره  
ـتان در  توان فهميد كه سـاختِ د     با نگاه اول به جدول مي     . طبقه بندي شده اند به ترتيب مقايسه مي كنيم         اس

    .ر بر ايجاز استوار استالطي منطق
M1)سطر نخست

I
, T1

I
طور كه   است كه همانتشكيل شده العاتي هاي اّط  گزارهازدو متن  در هر، (

ـ ،دهـد  هر دو گزاره از وجود يك عاشق خبر مـي . آيد معموالً در آغاز داستان ميذكر شد   ا تفـاوتِ ميـان    ام
T1در  .  توصيف عاشق آشكار مي شـود      دا در نحوه  ساخت داستاني دو متن از همين ابت      

I     ـيف عاشـق ، توص
ـ  ،كند  قراري او در عشق مي      انجام گرفته است كه تنها داللت بر بي       » آشفته«تنها با صفت     ا   امM1

I  اي   گـزاره
 انـدر عهـد   عهدپاسبان «ست از  ادر توصيف عاشق بر صفتي خاص كه عبارت  M. استتر بسيار طوالني

ـتان را      اين توصيف به گونه   . ندك  تأكيد مي » خويش اي رمزگان پيشگويانه و طنزآميزي اسـت كـه پايـان داس
     كند و به اين ترتيب در پايان داستان بر  گويي مي   ت عاشق دارد پيش   برخالفِ انتظاري كه خواننده از شخصي

ـ  منطـق ال   پيرفت اول كه همان گزاره پيش درآمد است در        . گذارد  خواننده تأثير غافلگيرانه مي    ر در طي (T1
I
) 

2 در دو گزاره ديگر Mشود اما در  تمام مي
N 3 و

 Ma    ـين گـزاره هـايي در مثنـوي   ادامه مي يابد وجود چن
M2در  . تاكيدي بر قدرت بيان داستاني است     

N     العـات بيـشتري در    توصيف عاشق هنـوز ادامـه دارد و اّط
 ر كـامالً آگاهانـه و هوشـمندانه از          شاعر به طـو    العاتي كه از طريق   شود اّط   ت داستان داده مي   مورد شخصي

گزينش . سه بار از معشوق تعبير به شاه كرده استمثنوي در اين داستان  . رمزگان نمادين استفاده كرده است    
         بنابراين ايـن  ). 144: 1383يارمحمدي،  (ت دارد   لغات و تعبيرات خاص در تحليل يك گفتمان بسيار اهمي 

تي را ها استفاده شده و چه واقعيتان استفاده شده است و چرا اين نامق در اين داسكه چه نامهايي براي معشو
 شاه ناميـده   ساز عامل كانوني    -جا سه بار معشوق از سوي راوي       در اين . كند؟ بسيار اهميت دارد     مطرح مي 

           كنـد و بـا       ت عرفاني خود را وارد داستان مي      شده است و به اين صورت راوي، كه خودِ مولوي است ذهني
دهـد و امكـان        يعني پروردگار ربط مي    ،ه از رمزگان نمادين شاه به جاي معشوق، او را به شاه واقعي            استفاد

M3در  . دهد  خوانش فراتر از سطح ظاهريِ داستان را به خواننده مي         
Ma          با آوردن رمزگان پنـد كـه شـامل 

ـته      آور در پايان داستا     هاي فرهنگي است بار ديگر تأثيري شوكه        امثال و حكم و رمزگان     ن بر خواننـده گذاش
كه خواننده پاياني     زيرا رمزگان پندِ ذكر شده داللت بر رسيدن به مراد و مطلوب مي كند در حالي                ،مي شود 

  .متفاوت را تجربه خواهد كرد
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طور  گذارد به  كه توضيح اين امر است كه معشوق، قرار مالقات با عاشق ميسطر چهارمپيرفت دوم در   
ـتان  رالطي كلي در متن منطق  ميـان  . گـويي شـده اسـت     حذف شده تا جايي كه منجر به ايجاز مخـل در داس

T1,T2   ِبر سر خاكي به زاري خفته بود      « و گزارة دوم،     »عاشقي از فرط عشق آشفته بود     «  يعني گزارة اول« ،
شكافِ بسيار عميقي وجود دارد كه خواننده خود بايد حدس بزند كه چرا عاشق آشفته كه در گزاره پيشين                  

ـ          ! ز آن ياد شده بود ناگهان بر سرِ خاكي خوابيـده اسـت؟            ا ت، شـكاف و    نبـودِ انگيـزه و بيـان نكـردن علي
 اين پيرفت، پيرفتي زائد و اضافي اسـت زيـرا او           يرمنطق الّط به نظر   . اي را در متن ايجاد كرده است        آشفتگي
ـتحكام پيرنـگ    ا ام،اش است برسد گويي خواهد به نتيجة داستان كه هدفِ داستان     زودتر مي   اين حـذف، اس

دهنـد بـه     علّي و معلولي خود را از دست مي  ة رابط 4 و   3،  2هاي    كند زيرا گزاره    داستان را بسيار سست مي    
زيرا اگر قرار مالقاتي در كار نباشد چه دليلي براي بيدار مانـدن عاشـق وجـود خواهـد                   . 4خصوص گزارة 

كه عناصر دروني  رسند به طوري  نظر مي  ربط به   دو بي  نيامده است و اين      2T در توالي داستاني     3T! داشت
ه با يكديگر ناهمگون هستند و اين سبب افت كيفيت داستاني            قصT  بـه   مثنويكه در    در حالي .  شده است 

ـنش گفتگـويي        4Mدر  . شـود    توضيح داده مي    در اين باره   تفصيل به اندازه يك پيرفت كامل       از رمزگـان ك
 مكالمة ميان دو نفر و خبر رساني را دارد و با نقش رمزگـان گفتگـويي در           استفاده شده است كه فقط نقشِ     

14M متفاوت است كه به دليل استفاده از Nدر ايجاد بافت همراه با رمزگانِ . د در داستان نقش داردهاي متعد
 V هايدر اين ميان جايگاه رمزگان    .  است  نيز استفاده شده   A و   V  ،E  ،Aهاي   از رمزگان  4M  در گفتگويي،

ا نقش آن  ام،اگرچه در داستان قابل حذف است) كه بپختم از پي تو لوبيا(گزارة . اي است ، جايگاه ويژهEو 
ست كه منجر به استحكام پيرنـگ  ها لولي ميان گزارهي و مع عّلةنما تبيينِ رابط    به عنوان يك رمزگان حقيقت    

 2 و 1ن را بـه خـصوص ميـان گـزاره           خواننـده فقـدان آ     رمنطق الطي شود درست چيزي كه در        داستان مي 
 انجام داده است نگـاهِ  Eدر اين قسمت با استفاده از رمزگان مثنوي پردازيي كه متن     صحنه. كند  احساس مي 

مكانِ مالقـات را حجـره   . بنشيند» فالن حجره«خواهد كه در   معشوق از عاشق مي   . رساند  دقيقِ شاعر را مي   
 مكانِ مالقات را به صورتِ مشخص   رطق الطي بينيم كه من     مي  شش سطركه بعداً در     كند درحالي   انتخاب مي 
كامالً واضح است كه    . گريست افتاده بود    كه مي  گويد عاشق بر روي خاكي در حالي         بلكه مي  ،كند  ذكر نمي 

» خاك«اي خلوت و خالي از اغيار است نه بر سرِ  يك مكان مناسب براي مالقات با معشوق وثاق و حجره     
و مثنـوي  ايـن مـوارد همگـي نگـاه ريـزبين و دقيـق         . كند  ننده بيشتر قبرستان را تداعي مي     كه در ذهن خوا   



 دوم     شمارة                              )ات و علوم انساني سابق دانشكدة ادبي(تارهاي ادبي جس                                           20 

 

ـتان پـردازي    اهميت بودن اين موارد ظريف و مهمِ        بي ـ    در    داس ـتفاده از   . دهـد    را نـشان مـي     رمنطـق الطي اس
Ad,V,E,A,A4        او نـشان  تر داستان را از سـوي    عالوه بر نگاه ريزبين مولوي در بيان وقايع، پرداخت عميق

ـتان را     همچنين با استفاده از دو گزارة كنشي به كيفيت روايي متن مي . دهد  مي افزايد و سـاخت پيرنـگ داس
توان گفت كـه مثنـوي در پيرفـت دوم از             از لحاظ ميزان كمي گزارش روايي دو متن مي        . كند  تر مي  محكم

ـنشِ   يك گزاره با رمزگان كنش گفتگويي استفاده كرده است كه خو           هـاي   گفتگـويي شـاملِ رمزگان     د اين ك
ـتفاده             رمنطق الطي ا   ام ،شود  گذاري و كنشي مي     نما، نام   حقيقت  در اين پيرفت كالً از هيچ گـزارش روايـي اس

ـتن   . نكرده است و عمالً اين بخش براي آن حذف شده است      بـه  مثنـوي بنابراين نسبت گزارش روايـي م
به صفر استپنج، رمنطق الطي .  
M )  سطر چهاران مورد دقيقاً هم)5M(در 

Ad,v…
 يعني قرباني كردن و انفـاق كـردنِ   ،شود  تكرار مي(

ـتحكام پيرنـگ      عاشق به خاطرِ اجازة وصل يافتن به معشوق گامي ديگر در جهـتِ حقيقـت نمـ                 ايي و اس
  .اي نيافته است  از اين مورد نيز بهرهرنطق الطيمداستان است كه 

لين حـضور اسـمِ مكـاني كـه عاشـق، معـشوق را                اوE,A2T   در   )R,A6M و   E,A2T(در پيرفت سوم    
يكبار پيش از اين در پيرفت دوم       مثنوي  كه در همين پيرفت در       خورد در حالي    كند به چشم مي     مالقات مي 

ـتفاده شـده    R,A6است ذكر شده بود و در اين پيرفت در         » حجره«مكان مالقات كه      از رمزگان ارجـاعي اس
شـود و ايـن گونـه بـار      اند ارجاع داده مي  كه پيش از اين نامبرده شده     » ارآن ي «و  » آن حجره « يعني به    ،است

  .شود ديگر از طريق رمزگان ارجاعي بر حقيقت نمايي متن افزوده مي
مند در  نا حضور گزارة زما ام،رسد نظر نمي ي به ظاهراً نكتة خاصA 7M(    و A 3T ( پيرفت چهارم  در
M7

A         ويژگي منحصر به فردي است كه   T3
A    زمان عاملي اسـت كـه در همـة          . از آن برخوردار نيست 

حضور دارد و به ترتيب شاملِ در ايام پيش، روزي، نيم شب،            مثنوي   در   7 و   6،  )سه مرتبه  (4،  1هاي    گزاره
ـتفاده   اصالً از هيچ گزارة زمانرمنطق الطيكه در  شود، در حالي  نصف اليل مينيم شب، شب و بعدِ    مندي اس

ـبب        هاي زمانمند در مثنوي چيست؟ افزايش گـزاره         ت استفاده از گزاره   ا عّل ام. نشده است  هـاي زمانمنـد س
ـ           مي اي، كّلـي و   ت اسـطوره شود كه داستان در قالبهاي زماني و مكاني محدود شود و به اين صورت موقعي

ـتفاده از شخـصي  . تي واقعي مي شـود  ت شخصي يابد و شخصي    ها كاهش مي    غيرزميني گزاره  عـي و  تي واقاس
هاي ديگـر    پايان داستان به خود يا به انسان       تِ عاشق را در   دهد كه شخصي    ملموس اين امكان را به شاعر مي      
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را نمونـة انـسانِ در      » عاشق«خصوص با توجه به بافت عرفاني و نماديني كه متن دارد شاعر               ارتباط دهد به  
ـتفاده از  . انِ واقعي ظهور پيدا كندتِ عاشق بايستي در زمان و مك بنايراين شخصي  ،داند  جستجوي حق مي   اس

گام ديگري است در جهتِ حقيقت مانندي و استحكام پيرنگ داستان مثنوي  هاي زمانمندي در      چنين گزاره 
         منكه   ت است درحالي  كه گويا براي مولوي در داستان گويي بسيار با اهمي اصالً به ايـن موضـوع       رطق الطي 

تي فرا انساني   ت عاشق را شخصي   گونه شخصي   افتد و اين    ات اتفاق مي  نپرداخته است كه كجا و كِي اين مالق       
گر بافـت     در اين داستان كوتاه نيز نمايان     » نيم شب «چهار بار تكرار زمانِ      .و فضا را فراجهاني نمايانده است     

ترين زمان ديـدار بـا        شب مناسب   در عرفان و در مذهب نيم     . عرفاني و نمادينِ تك تك اجزاء داستان است       
هاي ديگر مثنوي تمثيلي است، القـاء  استان نيز كه مانند بيشتر داستانهدف راوي از اين د. عشوق الهي است م

اي به نيمه شبِ عابدان و عاشقان الهي نيز           به همين دليل تأكيد بر زمان نيم شب اشاره        . اهدافِ عرفاني است  
ـيد تـا           كه  در واقع معشوق حقيقي مانند معشوقِ داستان اعالم كرده است           . دارد نيم شب بيـدار و آمـاده باش
بعد نصف اليل آمد يار     «كه    با اين  دوباره خاطر نشان مي كند    ) ولويم(راوي  . »بيايم نيم شب من بي طلب     «
 .توانند در اين زمان حضور يابنـد و از خـواب غفلـت بيـدار شـوند          اما جز عاشقان حقيقي ديگران نمي     » او
: گفت«: بينيم گذارد بيشترين تكرار زمان را مي      قرار مالقات مي   كه پيرفتي است كه معشوق با عاشق         M4در

تأكيد بر زمان   . »طلب  شب من بي    تا بيايم نيم  «،  »در فالن حجره نشين تا نيم شب      «،  »روزي يار او كامشب بيا    
شـب    زيرا كه من در نيم ،گويد در فالن حجره تا نيم شب بنشين         معشوق مي . در اين گزاره بسيار زياد است     

اليل آمد    كند كه بعد نصف      تأكيد مي  A 7ا دوباره در     ام ،كند   حضورِ عاشق در شب را بيان مي       A 6در  . مآي  مي
اليل است و با خفتن اين فرصت از دسـت            بنابراين تنها زمان موعود و محتمل براي ديدار يار نصف         . يار او 
  .در دو متن وجود دارد) A 8M و A 4T( ة شباهت بسيار زيادي ميان دو گزار همين پيرفتدر .رود مي

ـتن متمـايز اسـت         )A 9M و   A 5T(پيرفت پنجم   پرداخت داستاني در     ـنش    . كامالً در دو م نحـوة واك
استفادة نمادين از گِردگاني كه طفل بـودن        .  كامالً نمادين است   A9Mمعشوق به صحنه خوابيدنِ عاشق در       

 في  كامالً با نامه نوشتن معشوق و شرح ماكند چيز از سوي عاشق را بيان مي     عاشق و بازيچه پنداشتن همه    
ـتفاده از  . الضمير دادن و به صراحت سخن گفتن او متفاوت است   اين پيرفت بار ديگر گرايش مولوي به اس

ـ    ،كنش معشوق در مثنوي كنشي نمادين اسـت       . دهد  تمثيل و بيان نمادين را نشان مي       ر  ولـي در منطـق الطي
  . و فرهنگي استعاري از هرگونه بار نمادين،تمثيلي
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بـراي خـواب در مثنـوي كـامالً حالـت           » برجهيـدن «استفاده از فعل    ) A12MوA 7T(در پيرفت شش  
ـتان فـضاي زنـده و              نمايشي به داستان داده است به اين دليل كه اين فعل يك فعل پويا اسـت كـه بـه داس

ا  ام،دهد را نيز نشان ميپرتحرك داده است و در عين حال اضطراب و نگرانيِ عاشق از فراموش كردنِ قرار      
T7 در

A شود به سادگي عاشق تنها از خواب بيدار مي.  
 ،اگرچه بيانگر نامة نوشته شده اي است كه در حال خوانده شـدن اسـت   در آخرين پيرفت  10Tگزاره  

گـزارة  . ا به هر حال سخنان معشوق به عاشق است بنابراين جزو رمزگان كنش گفتگويي قرار مـي گيـرد    ام
Ad10T   بهT8

A  باز مي         ـتان را بـر عهـده دارد            گردد و از رمزگان ارجاعي كه اتص ال قطعـات مختلـف داس
العمـل سـاده و بـسيار عـادي و       است كه به عكس   AP9 گزارة   Tپايان اصلي داستان در     . استفاده شده است  

خني  كه س  M14العملِ عاشق در      ا نحوة عكس  ام. طبيعي عاشق كه خونين دل شدن او است ختم مي شود          
تـر و بـا        بـسيار عميـق    رمتن منطق الطي  كند كه او نسبت به عاشقِ         ص مي بسيار انديشمندانه اي است مشّخ    

 گفتار عاشق همراه با رمزگان كنش روايي مطرح شده است كه ايـن گونـه                Ad,N14Mدر  . تر است   معرفت
   ـتان بـا    .اهم كـرده اسـت  ع و گوناگون عرفاني و غيره را در پايان داستان فر        شاعر امكان تفسيرهاي متنو داس

جملهمولوي با لفظ ما -ه خود مي داند به پايان مي رسد و بالفاصله راوي  آخر عاشق كه تقصيرها را متوج 
 متفـاوت   يكـديگر  داستان نيز كامالً بـا        دو پايان بندي اين  . وارد داستان مي شود و از خود سخن مي گويد         

توانـد  ه مـي  كه البّته مي شودآوردري اخالقي در دو بيت پاياني گي مطابق معمول نتيجهرمنطق الطي در  . است
 كه پايان داستان نيـز      14Mا در مثنوي پس از جملة آخر عاشق در           ام ،ادامه سخن معشوق در نامه نيز باشد      
شود و بـا   مولوي وارد داستان مي–گيري اخالقي واضح و صريح، راوي      هست، ناگهان و بدون هيچ نتيجه     

گـذارد و در شـرح ايـن        تجربه و احوال دروني خود را با خواننده در ميان مي          » من«و  » ما« ضمير   استفاده از 
 در ايـن  ) مولـوي (وي  امخاطبان ر . دهداحوال و تجارب روحي و دروني مخاطبان خود را پيوسته تغيير مي           

ـپس رو ، وي ابتدا دل خود را مورد خطاب قرار مي دهد   ار: جا به سه دسته تقسيم مي شوند       ايـت نيـوش   س
ا سـريع   ام،مورد خطاب قرار مي دهد) 612بيت (» اي برادر« ضمني را در يك بيت و با لفظ و خوانندهعام  

  . )620 تا 614(ردگار را مورد خطاب قرار مي دهدتغيير مخاطب اتفاق مي افتد و يار خود، يعني پرو
 همان. شود  است كه گاهي مخل نيز مي   ر بر ايجاز  الطي  توان گفت كه مبناي روايتِ منطق       ي مي طور كّل   به

هـا    ر تنها از دو گزاره تشكيل شده است و همگي گزاره          يالّط  بينيم هر پيرفت اين داستان در منطق        طور كه مي    
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هـاي   به كمـك رمزگان همانطور كه گفتيم. العاتي هستندهاي كنشي و اّط   جزو رمزگان  10 و   9به جز گزارة    
 ايـن  .آيـد  اقات داستاني در ذيل آنها مـي رد و اجزاي حوادث و اتّف  گي  كنشي حركت خط روايي صورت مي     

هاي ديگر را در روايـت      يش بردنِ داستان است، زيرا رمزگان     ر تنها پ  الطي  دهندة اين است كه هدفِ منطق       نشان
سـت  استان مي شود مانند بيـشتر داستانها      تِ عاشق وارد د   شخصيدر آن    كه   1گزارة  . خود وارد نكرده است   

ـ  ،العاتي استفاده شـده اسـت      نيز از رمزگان اّط    4در گزاره   . آيد  العاتي در آغاز داستان مي    رة اّط كه گزا  ا در   ام
الت روايـي   هاي كنشي در جهت پيشبردِ حركت داستان استفاده شده است و از تحو              ها از گزاره    باقي گزاره 

 بلكه قصد او بيان هـدف       ، نيست گويي  ر از اين نحوة روايت، داستان     هدف منطق الطي  . بهره برده نشده است   
 ،كه اين هدف مطرح اسـت       با وجود اين   مثنويدر  . گيري اخالقي و عرفاني مورد نظر است        اصلي و نتيجه  

پردازي و داستان    ا داستان ام          اين مطلب را با  . اي است   ت ويژه گويي نيز به نوبة خود براي نويسنده داراي اهمي
ـتفاده فـراوان از رمزگانهـاي       وايـي ماننـد گـزاره   دهاي ر ه به استفادة مثنوي از شـگر      توج هـايِ زمانمنـد، اس

تـوان   بنديِ روايـت مـي   هاي نمادين، رمزگانِ روايي و رمزگان پند و همچنين نحوة پايان        نما، رمزگان   حقيقت
  .استنباط كرد

قص893-1115/ 6( بالل حبشي و شوق او و رنجانيدن خواجه او راه.(  

 ميـان ايـن دو در نـوع    تفاوت اصـلي و اساسـي  . ي ميان دو متن وجود دارددر اين داستان تفاوت بنياد  
 اسـت و روايـت مثنـوي يـك     (minimal story)» داستان بسيار كوتاه«ر الطي روايت منطق. ستروايت آنها

 را  (event) و يـك رويـداد       (state)روايتي است كه تنها دو حالت       «داستان بسيار كوتاه    . داستان كامل است  
م زماني دارد و رويداد خود نسبت بـه   تِ نخست نسبت به رويداد تقد     معموالً حالت و وضعي   . واندخ  فرا مي 

  ـپس      «به عنوان مثال    . شود  تِ دوم تقدم زماني دارد و آن را سبب مي         حالت و وضعي جان خوشحال بـود، س
مين گونه است تنها    ر نيز ه  الطي  روايت منطق ). 53: 2003پرينس،  (»ناراحت شد ) سپس(پيتر را ديد، در نتيجه    

 يعني حالت دوم ابتدا آمده اسـت و رويـداد در   ،ميان رويداد و حالت دوم جا به جايي صورت گرفته است      
سپس خـون از او روان      ) حالت اول (بالل چوب خورد    «: اين روايت به اين صورت است     . آخر آمده است  

ـ      همان  . »)رويداد(گفت احد     سپس همچنان مي  ) حالت دوم (شد   اكنون نـشان داده شـده اسـت        طور كـه ت
كنند و اين مورد در چنين روايـت بـسيار كوتـاهي دو               هاي عطار تنها خط اصلي روايت را دنبال مي          روايت



 دوم     شمارة                              )ات و علوم انساني سابق دانشكدة ادبي(تارهاي ادبي جس                                           24 

 

خواهد بـر لـزوم عبوديـت صـادقانه در سـختي و       عطار در اين روايت بسيار كوتاه تنها مي     . شود  چندان مي 
شود همچنين از     هاي عميق عرفاني مي   ست و وارد ساحت   ي كامالً متفاوت ا   ا روايت مثنو   ام ،آساني تاكيد كند  

بـه دليـل    . گزاره تقسيم كرد44توان روايت مثنوي را حداقل به هفت پيرفت و حدود   نظر طول داستان، مي   
            زيـرا هـر آنچـه كـه         ،ر نخواهد بـود   تفاوت بنيادي ميان نوع اين دو روايت، مقايسة اين دو با يكديگر ميس 

ر اصالً وجود ندارد تا بتوان تفاوت و يا تشابه آن را الطي ردار است در روايت منطق روايت مثنوي از آن برخو    
ـ  به همين دليل در ضمن اين كه روايت بسيار كوتاه منطق         . در مقايسه ذكر كرد    جـا در نظـر    ر را در ايـن الطي

 به صورت ره برده كه از شگردهاي روايي بسيار بديعي در اين داستان بها بررسي روايت مثنوي ام ،گيريم  مي
   .جا نيست  كه مجال طرح آن در ايناستدر جاي ديگري انجام شده مستقل 

حكايـت آن درويـش كـه در هـري          «ها داستان مشترك ديگري وجود دارد به نـام          عالوه بر اين داستان   
را ) 2773-2787(ر ابيـاتِ كه در روايت منطق الطي ) 3167-3210/ 5(»غالمان عميد خراساني را آراسته ديد     

ا بـه دليـل    ام،از انجام اين مقايسه در اين داستان نيز نتايج مشابه به دست آمد            . به خود اختصاص داده است    
ـتان   .  در بيان مطالب اين قسمت ذكر نشد        فضا محدوديتِ ـتن  نكته تازه اي از نظر مقايسه خودِ داس در دو م

ـيوه    هايي كه در پايان داستان در نظم طبيعي رو    وجود ندارد به جز شكست     ايت مثنوي رخ مي دهد كـه بـه ش
  .خاص روايتگري خود مولوي برمي گردد و بايد به صورت مستقل بررسي شود

  نتيجه گيري

توان نتيجه  ار ميهاي مشترك مولوي و عّطدگرگوني و مطالعة تغييرات داستاندر بررسي فرايندهاي 
يعني كارهايي كه ،عناصر بنيادي يعني نام و صفت قهرمانان و هم ،ر داستانگرفت كه هم عناصر متغي 

نشيني هستند در مثنوي و  دهند كه به ترتيب عبارت از محور جانشيني و هم ه انجام مياشخاص قص
ا چگونگي و  ام،هاي مشترك زياد استرت ديگر، كارهاي يكسان در داستانبه عبا. كند ر تغيير ميالطي منطق

 هاي روايي به دست آمده را ويژگي،هان داستاناييج مقايسه مبراي روشن تر شدن نتا. كند شيوة آنها فرق مي
برخورداري از پيرنگ قوي به  -1:  عبارتند ازهاي روايي مثنويويژگي.  طبقه بندي مي كنيمدر هر دو متن
استفاده از رمزگان  -2  مايه هاي آزاد؛اي گوناگون و نقشهر به دليل استفاده از رمزگانالطينسبت منطق

استفاده  -3 ت آن براي راوي؛ها به دليل اهميت و معلولي ميان گزاره عّلة به منظور ذكر رابط نماحقيقت
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زيرا راوي با بيان هر يك از . هاي زياد در خط طبيعي روايتبه دليل شكست) R(فراوان از رمزگان ارجاعي 
كه فاصله زيادي با گزاره  داستاني بعدي ةگزاره هاي داستاني وارد تداعي آزاد مي شود به همين دليل گزار

اره به  همراه است كه به موضوع داستان ارجاع مي دهد و مخاطب را دوبRداستاني قبلي دارد با رمزگان 
استفاده از رمزگان پيشگويانه به منظور ايجاد تأثير غافلگيرانه در خواننده از  -4 بازمي گرداند؛اصل داستان 
استفاده از رمزگان نمادين و ايجاد امكان خوانش  -5 واننده؛ن برخالفِ انتظار خگويي داستا طريق پيش

هاي زمانمند به طوري كه بسامد زيادِ گزاره -6ريِ داستان از جمله خوانش عرفاني؛ فراتر از سطح ظاه
ايجاد پاياني باز با استفاده از . پايان بندي كامالً متفاوت -7 به يك موتيف تكرار شونده شده اند؛تبديل 

 نويسنده بالفاصله پس از پايان داستان و آميخته شدن آن با –وايي به خصوص غلبة صداي راوي رمزگان ر
عدم وجود هيچ آميخته شدن صداي راوي و صداي شخصيت به دليل  -8  شخصيت؛–صداي راوي 

 استفاده از شگرد تعليق -10 ؛توصيف صحنه، مكان و زمان به طور دقيق -9 نشانه ظاهري در متن؛

(suspense)تبديل -11 از طريق به تعويق انداختن پاسخ؛به دليل بسط ) غالم به لقمانمثالً(ها ت شخصي 
قشها و موارد افزودن ن -13 شخصيت پردازي غيرمستقيم و نمايشي؛استفاده از  -12 بافت عرفاني داستان؛
هاي يزودها و پيرفتافزايش اپ) صحنه د) گفتگو سازي ج) هاي كمكي بتشخصي) الف: هازير بر اصل داستان

اختصاص دادن بخش ) الف: ير و طوالني بودن آنها در مثنوي به داليل زيربيشتر نسبت به متن منطق الّط
ب. به منظور ايجاد تاثير حقيقت) مانند لقمان(ت زيادي براي توصيف شخصي (استفاده از  )ات جذكر جزئي

ي مختلف براي يك شخصيت در هاگذاري يق نام كانوني كننده از طرتغيير عامل -14 داستان درونه اي؛
العاتي كه به شنونده و خواننده بار اّط -16 ر و دگر انگيزه اي؛گذاري مكرّاستفاده از ارزش -15 داستان؛

ر استمنتقل مي شود در مثنوي بسيار بيشتر از منطق الطي.  
. گيـري از همـان حادثـه     و نتيجـه   ه به اصل حادثـه    توج -1:  نيز عبارتند از   رهاي روايي منطق الطي   ويژگي
تـوان گفـت پيرنـگ       به طوري كـه مـي      داردار كمترين ميزانِ دگرگوني از خط اصلي روايت را          روايت عّط 
 برخـي مـوارد هـر       كه هـر بيـت و در       يهاي مقيد تشكيل شده است تا جاي      ار تنها از نقش مايه    روايت عّط 

   ها كه منجـر بـه سـست شـدن          ف برخي از پيرفت   حذ -2 آيد؛ يك پيرفت به شمار مي     مصرع خود به اندازه
نبودِ مكـان و زمـان    -4ت و معلولي و انگيزه در داستان؛ عّلنبودِِ رابطه -3 ؛استحكام پيرنگ داستان مي شود  

ت توصيف شخـصي   -5 شود؛نبة واقعي و منطقي داستان مي     كه سبب كاهش حقيقت مانندي و ج      ) واقعي(
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بيـان   -6 ؛)آشـفته مانند عاشـقِ     (ت پردازي مستقيم  خصييا همان ش   ايداستان تنها در يك صفتِ يك كلمه      
 .صريح و مستقيم، بدون بار تمثيلي يا نمادين

ـتان        ه به اين موارد مي تو     توجبا   ـتان هاي مثنـوي از     ان نتيجه گرفت كـه گـشتار داس  گـشتاري   ارهاي عّطـ  داس
ـتان  را براي طـر    مولوي بهترين پيكربندي     .استغيرمستقيم، پيچيده و وارونه      هايش برمـي گزينـد بـه      ح داس

      ها را با ظرافت تمام قالب ريزي مي كند و به بهترين وجهي بـه            تطوري كه رويدادها، اعمال و افكار شخصي
 ، فـرد مولـوي در روايتگـري اش   ي منحصر بـه  اين عوامل به عالوه ويژگ    . دست مي زند  شاكله سازي آنها    

ر اي شبيه به خود مانند حديقه و يا منطق الطي         هيسه  با مثنوي   در مقا ن اثر ارزشمند را      تداعي آزاد اي   يعني اصلِ 
  .ده استكراب تر بسيار خواندني تر و جذّ
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